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 Koningsstraat 217   1210 Brussel 

 Tel: 02/227.69.69 

 Website:  

www.komoptegenkanker.be 

 

Oost-Vlaamse Vereniging voor Gelaryngectomeerden 
 

Contactadres & verantwoordelijke uitgever 

Luc Delbruyère 

Leeuwerikstraat 82 

9160 Lokeren 

                       09/348.93.84  -  0496/43.69.93   

              lucdelbruyere@hotmail.com 

www.stembandlozen-oost-vlaanderen.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.komoptegenkanker.be  

www.ligavoorgelaryngectomeerden.be :  (LvG) 

www.laryngectomie-tracheotomie.be : gelaryngectomeerden Antwerpen (AVG). 

www.stemband.be : gelaryngectomeerden West-Vlaanderen. 

www.lzvg.be : gelaryngectomeerden Limburg (LZVG). 

www.gelaryngectomeerden.be  : gelaryngectomeerden Vlaams-Brabant 

www.komoptegenkanker.be : onder de rubriek: zelfhulpgroepen voor gelaryngectomeerden.  

www.kanker.be :  stichting tegen kanker.  

www.zelfhulp.be : zelfhulp.  

www.pvhh.nl : patiëntenvereniging Hoofd en Hals  (Nederland). 

www.verderzonderstembanden.nl: een begeleid zelfzorgprogramma 

www.tracheostoma.nl 

www.vlaamspatientenplatform.be 

 

Of vragen om inlichtingen aan onze vereniging: mail naar het 

secretariaat lucdelbruyere@hotmail.com  of SMS naar 

0496/43.69.93 of  Tel 09/348.93.84 

Pastoor Cooremansstraat 3 

1702 Dilbeek  

Tel : 02/218.55.50 

 

Elke werkdag  

van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur 

 

www.kankerlijn.be 

kankerlijn@komoptegenkanker.be 

De Liga voor Gelaryngectomeerden VZW (LvG) heeft een eigen website en e-mailadres. 

www.ligavoorgelaryngectomeerden.be         info@ligavoorgelaryngectomeerden.be 

mailto:lucdelbruyere@hotmail.com
http://www.ligavoorgelaryngectomeerden.be/
http://www.laryngectomie-tracheotomie.be/
http://www.stemband.be/
http://www.lzvg.be/
http://www.gelaryngectomeerden.be/
http://www.komoptegenkanker.be/
http://www.kanker.be/
http://www.zelfhulp.be/
http://www.pvhh.nl/
http://www.verderzonderstembanden.nl/
http://www.tracheostoma.nl/
mailto:lucdelbruyere@hotmail.com
http://www.kankerlijn.be/
http://www.ligavoorgelaryngectomeerden.be/
mailto:info@ligavoorgelaryngectomeerden.be


 

 

Haal eruit wat er in zit. Dat deed ik, en nu is mijn koelkast leeg.  
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Willen of niet, we moeten er toch even bij stilstaan. De coronaepidemie is een 

echte carrousel: omhoog, omlaag, omhoog terug omlaag en zo verder. Een vierde 

prik en men spreekt al van een vijfde prik. Wie weet waar dat gaat eindigen, als 

het ooit eindigt. 

Voor onze vereniging zijn het moeilijke tijden: in 2021 slechts 2 samenkomsten, 

kerstfeest reeds 2x uitgesteld, ontspanningsnamiddag uitgesteld. 2022 begon ook 

in mineur: geen januari bijeenkomst, geen nieuwjaarswensen.  

Geen ziekenhuisbezoeken aan nieuwe lotgenoten, het laatste bezoek was in september 2020. Geen info 

kunnen geven over laryngectomie in scholen aan studenten logopedie en studenten verpleegkunde. 

Enkel online vergaderingen: het is iets, maar ook niet wat het echt zou moeten zijn.   

Sinterklaasgeschenk. 

2021 was voor mij echt een kwakkeljaar. Een jaar vol met miserie en tegenslagen. 

Vanaf februari had ik problemen met mijn stemknop: hij lekt, hij lekt niet, toch wel, hij 

lekt wel enz… Het was zoals tandpijn: wanneer men het kabinet van de tandarts binnen 

gaat, gaat de tandpijn ook over. In het ziekenhuis was er niets te bespeuren van een lek. 

En aangezien een arts altijd zijn patiënt gelooft, werd regelmatig een andere knop 

geplaatst, andere leverancier, andere diameter, ander type van knop enz… dit alles 

zonder veel resultaat. In juni werd er ontdekt dat er een fistel (scheurtje) was in de 

slokdarm en dat er via die fistel voedsel via de luchtpijp in de longen terecht kwam. Er 

werd geopteerd om die fistel op natuurlijke wijze te laten dichtgroeien. Omdat er geen 

voedsel meer via de mond en slokdarm mocht genomen worden, werd een PEG-Sonde 

geplaatst voor sondevoeding rechtstreeks in de maag. Die voeding diende rechtzittend 

te gebeuren, m.a.w. overdag. Het kon niet liggend (’s nachts) wegens gevaar voor 

terugloop in de slokdarm. Die voeding (overdag) duurde +/- 12 uur: 8 uur voeding en 4 

uur water. Vanaf juli werden er ook verschillende pogingen ondernomen om het dichtgroeien een handje 

te helpen, maar die brachten geen zoden aan de dijk. Na diverse medische onderzoeken werd er eind 

november beslist om een stent (soort buisje) in de slokdarm te plaatsen. Op 6 december (feestdag van 

Sinterklaas) was het zover, er werd een stent geplaatst in de slokdarm. Een week nadien werd de 

sondevoeding gestopt en nu kan ik opnieuw eten en drinken. De stent dient regelmatig vervangen te 

worden, dit is het enige nadeel dat ik er graag bijneem. 

Zoals je kunt lezen een echt sinterklaasgeschenk voor de voorzitter:.      

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt Marc 

Via deze weg wil ik 

mijn tweelingbroer 

Marc bedanken om 

mij bij te staan en 

mij hulp te verlenen 

tijdens onze 

samenkomsten. 

Luc 

Wijzigingen data samenkomsten 

Zaterdag 26 maart i.p.v. 12 maart  

                               (T-Stoma) 

Zaterdag 11 juni i.p.v. 18 juni 

                              (ontspanningsnamiddag)  

Meer info op pagina 9 
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 Wij zijn hier op het werk, niet in het bos: er wordt hier niet gejaagd. 
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Koffiedik 

Koffiedik wat kan je ermee? Iedereen heeft het in huis, maar niemand gebruikt het.  

En wat kunnen we ermee doen? 

1. Meststof (zie tijdschrift nr.4 2020) 

2. Remedie tegen cellulitis & Compost (zie tijdschrift nr.2 2021) 

3. tegen slakken, mieren, wespen en katten (zie tijdschrift nr. 3 2021) 

4. Zeep, koelkast, schuurmiddel, haarverzorging (zie tijdschrift nr. 4 2021) 

 

12. Tegen wallen onder de ogen. 
Koffie helpt je niet alleen om wakker te worden, het helpt ook om er 

minder vermoeid uit te zien. Met een mix van een beetje koffiedik en 

olijfolie, kan je de vitaliteit van je huid verbeteren. De koffiepadjes hebben 

het grote voordeel dat je ze na gebruik even op je oogleden kan leggen. 

 

 

 

13. Roest op grillen. 
Na een barbecue ruikt het roest op de grill verbrand en niemand wil de grill 

schoonmaken. Dit is echter snel en eenvoudig: dep je spons in koffiedik en 

schrob de grill. Daarna spoel je het goedje af met warm water. De barbecue zal 

als nieuw blinken! 

 

 

14. Tegen vlooien. 
De eerste maal dat je hond met vlooien geïnfecteerd is, is het alle hens 

aan dek. Koffiedik is de redder in nood! Masseer de koffie door de huid 

en de vacht van je viervoeter. De hond zal zo op een volledig natuurlijke 

wijze van zijn vlooien verlost worden en bijkomende bonus is dat je hond 

ook nog eens lekker ruikt. Perfect! 

 

 

 

 

Limburgse zelfhulpgroep voor Gelaryngectomeerden 

in de rouw. 

 

 

 

In memoriam 
 

Mevrouw Jeannine Bruyninx. 

Geboren te Hasselt op 15/9/1954. 

Overleden te Zonhoven op 22/2/2022. 

Bestuurslid van de Limburgse zelfhulp-

groep voor Gelaryngectomeerden. 

 

Echtgenote van de heer Freddy Boes. 

Voorzitter van de Limburgse zelfhulp-

groep voor Gelaryngectomeerden. 

 



 

Als je ontbijt op bed wilt, slaap dan maar in de keuken. 

6 

 

 

  

De meeste mensen denken dat hun maag knort van de honger, maar het gerommel in de buik kan ook uit 

de darmen komen, vooral uit de dunne darm. Het is een geluid dat ontstaat omdat er te veel gassen in het 

maagdarmstelsel aanwezig zijn of omdat de voeding niet volledig verteerd is.  

 

De spieren in de maag en darmen zijn continu aan het werk om het voedsel dat erin terechtkomt te 

kneden, te vermengen met verteringssappen en voort te stuwen. Dit ritmisch samentrekken wordt de 

maag-darmperistaltiek genoemd en het vindt de hele dag plaats, ongeacht of er veel of weinig voedsel in 

het maagdarmstelsel aanwezig is. Dat verteringsproces maakt geluiden en als je maag en darmen leeg 

zijn, hoor je dat knorrend geluid veel duidelijker. Wanneer er minder voedsel in de maag aanwezig is, zijn 

de holten hoofdzakelijk gevuld met lucht en vloeistoffen en worden de geluiden minder gedempt. In zo’n 

holle ruimte klinkt het geluid luider omdat je maag dan als een soort klankkast werkt.  

Een knorrende maag betekent dus niet noodzakelijk dat je honger hebt, maar als je honger hebt, is de kans 

op borborygmen wel groter.  

Andere redenen zijn: 

 Dagelijks op vaste tijdstippen eten kan ervoor zorgen dat je maag een soort timer inbouwt. Op die 

vaste tijdstippen bereidt ze zich dan al voor op het eten dat er aankomt; ze gaat alvast in 

beweging.   

 Een darmobstructie of een verhoogd volume aan vocht en gas in de darmen ten gevolge van 

diarree.  

 Een teveel aan gasvorming ten gevolge van overmatig luchthappen (door snel te eten en 

ondertussen te praten) of een gastro-intestinale aandoening. Ook bepaalde voedingsmiddelen 

geven meer aanleiding tot gasvorming zoals bijvoorbeeld alle koolsoorten, uien, bonen en 

koolzuurhoudende (fris)dranken. 

Een maag of dunne darm die zich af en toe eens laat horen, is in de meeste gevallen dus niets om je 

zorgen over te maken. Die borborygmen zijn het signaal dat je darmen goed werken, maar ze zijn wel 

heel vervelend als ze zich voordoen in een stille omgeving waar andere mensen aanwezig zijn…  

Bronnen: Gezondheidsnet.nl 

‘Fabels en feiten over voeding en gezondheid’ van Eric De Maerteleire – Manteau 

 

Handige wistjedatjes voor in de keuken:  

Hoe voorkom je dat een pot met vloeistof overkookt? 

Net als je hem even uit het oog verliest, kookt je pot met pasta of 

aardappelen over. Vanaf nu niet meer … 

Als je een pollepel of een houten lepel over de rand van de pot legt 

zodra de inhoud kookt, zal de vloeistof niet overkoken. Dat is geen 

hocuspocus, het komt doordat de lepel de oppervlaktespanning van het 

water breekt. 

Eenvoudig uitgelegd: zodra de luchtbelletjes van het kokende water de koude lepel raken, spatten ze 

uiteen en komt er stoom vrij die meteen weer condenseert tot water. 

Omdat dat water zwaarder is dan de belletjes eronder valt het meteen 

weer in de pot. 

Dit werkt zolang de lepel niet te heet wordt. Als het koken te lang duurt 

of als het water, de melk of whatever er in de pot zit te veel borrelt omdat 

het vuur zeer hoog staat, dan haal je maar beter al meteen je poetsdoek te 

voorschijn. Lepel of niet.  

http://gezondheidsnet.nl/


 

In iedere vrouw zit wel iets goed!  

Maar … je moet het er wel zelf insteken!  
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Op vakantie met een tracheostoma 

Voor een gelaryngectomeerde is het van belang om aan een aantal 

zaken te denken om ongestoord van de vakantie te kunnen genieten. 

  

Ik ga op reis en neem mee… 

 Contactgegevens. 

Zoek op voorhand een ziekenhuis op waar u terecht kan bij problemen: o.a. wisselen van een 

stemprothese.  

 Reserve stemprothese en plug. 

Het is belangrijk om een reserve stemprothese (spraakknop) mee te nemen. Die kunt u vragen 

bij uw behandelend arts of in het ziekenhuis. Een plug meenemen is natuurlijk ook handig. 

 Medische gegevens. 

o.a. Bloedgroep, medicatie,  

 SOS kaartje voor in de auto of portemonnee (te verkrijgen op secretariaat OVG). 

Hierop staat dat u beademd moet worden via een halsstoma. 

 Douaneformulieren Nederlands-Engels (te verkrijgen op secretariaat OVG). 

Mocht u met het vliegtuig gaan, dan is het fijn dat u wat spullen bij u hebt om uw 

tracheostoma te verzorgen (o.a. een spuitje en een pincet). 

 Formulier ‘ik heb een halsstoma’ (te verkrijgen op secretariaat OVG).  

Een document waarop in 17 talen staat dat u gelaryngectomeerd ben en hoe u beademend 

moet worden.  

 Tracheostoma app Nederlands- Engels-Spaans. 

App te downloaden (www.tracheostoma.nl) om in geval van nood aan hulpverleners te 

kunnen laten zien (o.a. mond-op-stoma beademing, verzorging). 

 Beademingsmasker en tussenstuk zuurstofaansluiting. 

Te bestellen bij Atos en/of T-Stoma. 

 

 

 
Op pagina 16 en 17 staan de bestelformulieren  

voor de producten van Atos: Provox  Life en 

toebehoren 2022. 

Aan alle gelaryngectomeerden werden die ook 

opgestuurd via e-mail of brief samen met de 

bestelformulieren Provox Life LaryTubes en 

LaryButtons. 

Bijkomend exemplaren  op papier zijn altijd te 

bekomen op het secretariaat OVG, zowel die 

van Atos als van T-Stoma. 

(lucdelbruyere@hotmail.com  -  

09/348.93.84) 

Alle bestelformulieren zijn ook te downloaden 

op onze website: 

www.stembandlozen-oost-vlaanderen.be 

http://www.tracheostoma.nl/
mailto:lucdelbruyere@hotmail.com


 

 

De belastingdienst gaat er mee stoppen! Ik kreeg net een brief waarop stond: laatste aanmaning! 
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Vergadering van 17/1/2022. 

Wij blijven positief en gaan ervan uit dat de infodag op 8/10/2022 gewoon doorgaat, uiteraard moeten 

we rekening blijven houden met mogelijk nog altijd het coronavirus.  

Er werd een voorlopig programma opgesteld, 09.30 – 10.30u ontvangst met koffie en thee, 13.00 – 

14.30 lunch, einde rond 16.30u. 

Tussendoor: sprekers, getuigenissen, muziek …… 

De eerste samenkomst van de werkgroep ter voorbereiding van de infodag werd vastgelegd. 

In juli zal er een bezoek gebracht worden aan de locatie. 

Wij houden u op de hoogte van programma alsook van de praktische schikkingen.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Infodag laryngectomie: zaterdag 8 oktober  2022 

te Hasselt. 

PXL-Congress, Campus Elfde Linie, gebouw D, 

Elfde-Liniestraat 23, 3500 Hasselt. 

Nieuws van de Oost-Vlaamse vereniging i.v.m. met infodag. 

Infodag Laryngectomie  Zaterdag 8 oktober 2022 te Hasselt. 

Hasselt ligt niet bij de deur. Met de wagen vanuit Gent +/- 140 km,  +/- 1u45. Met het openbaar 

vervoer (trein + bus) is het praktisch niet te doen. Wij zouden voor dag en dauw moeten vertrekken. 

Wij opteren ervoor om met een bus of met wagens te rijden, alles hangt af van het aantal deelnemers. 

Denk er nu al eens over na of u geïnteresseerd bent om  mee te gaan of misschien bereid bent om tegen 

vergoeding met de wagen te rijden. U hoeft zeker nu nog niet te beslissen; ik kom later op mijn vraag 

terug. 

Noteer alvast die datum in uw agenda.   

 

OVG zoekt 

Personen voor uitbreiding bestuur: gelaryngectomeerden, 

niet gelaryngectomeerden, familie, vrienden, kennissen …. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de 

voorzitter voor verdere info: lucdelbruyere@hotmail.com 

09/348.93.84 

mailto:lucdelbruyere@hotmail.com


 

De kleermaker is de draad kwijt. 
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  Nieuws uit eigen 

Wijzigingen data samenkomsten 

Zaterdag 26 maart i.p.v. 12 maart  

 Voorstelling door de productspecialisten van T-stoma van de Fahl Producten. Ja, er is nog een 

            tweede speler op de markt voor producten bestemd voor laryngectomiepatiënten. Er zal   

            voldoende tijd zijn om persoonlijk contact te hebben met de vertegenwoordigers van T-Stoma. 

 Denk eraan: onbekend is onbemind, reden te meer om aanwezig te zijn.  

Zaterdag 11 juni i.p.v. 18 juni  (ontspanningsnamiddag) 

 Het bestuur is bezig met het uitwerken van het programma: o.a. waar en wat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende samenkomsten:  
 

Zaterdag 26/3/2022 om 14.30 u  (T-Stoma / Fahl)   

Zaterdag 23/4/2022 om 14.30 u      

Zaterdag 11/6/2022 om 11.30 u  (Ontspanning)  

Zaterdag 17/9/2022 om 14.30 u  (Bingo)    

Zaterdag 15/10/2022 om 14.30 u  

Zaterdag 19/11/2022 om 14.30 u  

Zaterdag 17/12/2022 om +/- 11.30 u (kerstfeest) 

De heer Guy Van Heuverswyn 

Echtgenoot van mevrouw Linda Zomerlinck. 

Geboren in Deinze op 15 januari 1965. 

Overleden te Gent op 13 december 2021. 

 

 

 

Help ons meedenken over de organisatie van het kerstfeest en de ontspanningsnamiddag in juni, wij 

willen graag uw mening en wensen kennen. 

Kerstfeest en eventueel ontspanningsnamiddag niet in Bavo, wat denk u daarvan?  

Reden: 

 Het bestuur en de helpers worden een dagje ouder, sommige met gezondheidsproblemen. 

 Helpers die wegens ziekte moeten afhaken. 

 Het zijn altijd dezelfde die moeten werken (kerstfeest is voor hen geen feest), en dan  kunnen 

ze zoals iedereen hun beentjes onder tafel steken en zalig niets doen. 

Ook graag uw mening en wensen over o.a. het menu en de animatie.  

U kan dit alles kwijt aan een van onze bestuursleden op de maandelijkse samenkomsten of via 

telefoon of e-mail aan de voorzitter: 09/348.93.84 – lucdelbruyere@hotmail.com 

                      

Wij kijken uit naar uw reacties. 

 

 

Huis 

In memoriam 



 

  

Tip voor de vrouw als haar man ´s nachts praat in zijn slaap. 

Laat hem gewoon overdag ook eens iets zeggen. 
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Wanneer heb je recht op een mantelzorgpremie? 

 

Verzorg je een familielid of vriend die tijdelijk of permanent 

hulpbehoevend is, bijvoorbeeld door een fysieke of verstandelijke 

beperking of door een psychische aandoening? Dan heb je onder 

bepaalde voorwaarden recht op een financiële tegemoetkoming. 

Misschien heb je ook recht op (tijdelijk) verlof. 

 

1. Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse Sociale bescherming 

Mensen die veel verzorging nodig hebben kunnen van de Vlaamse Zorgverzekering een maandelijkse 

toelage krijgen voor het betalen van de niet-medische zorg (waaronder mantelzorg) wanneer ze in hun 

thuismilieu verblijven. De vaste toelage, 130 euro per maand, wordt uitbetaald door de zorgkas en is 

niet belastbaar. 

Er zijn twee soorten zorgbudgetten voor zwaar zorgbehoevenden: 

- Mantel- en thuiszorg: voor mensen die thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of 

professionele hulp, óf mensen die verblijven in een service flat of assistentiewoning 

- Residentiële zorg: voor inwoners van een erkend woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis 

of psychiatrisch verzorgingstehuis. 

Soms krijgt de zorgbehoevende het zorgbudget automatisch, maar vaak moet je een ingevuld 

aanvraagformulier indienen bij je zorgkas om het bedrag te kunnen ontvangen.  

De zorgkas beslist binnen de 90 dagen of de aanvraag wordt goedgekeurd. Bij mantel- en thuiszorg 

geldt de goedkeuring voor minstens zes maanden, bij residentiële zorg geldt die voor onbepaalde duur. 

Wordt de aanvraag afgekeurd, dan kan je die beslissing aanvechten bij het Agentschap voor Vlaamse 

Sociale Bescherming.  

2. Gemeentelijke mantelzorgpremies 

Naast het zorgbudget geven veel steden en gemeenten ook een gemeentelijke mantelzorgpremie. 

Een gemeentelijke mantelzorgpremie is een bedrag dat maandelijks of jaarlijks wordt toegekend aan 

een mantelzorger. De voorwaarden om een premie te krijgen, verschillen van gemeente tot gemeente. 

• De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt toegekend aan de zorgbehoevende of aan de 

mantelzorger. Het is het gemeentebestuur die kiest aan wie welk bedrag wordt gegeven en wanneer dit 

gebeurt. 

• In tegenstelling tot het zorgbudget, dat alleen mag besteed worden aan de niet-medische kosten van 

de zorgbehoevende persoon, mag de gemeentelijke mantelzorgpremie vrij besteed worden. 

Niet elke gemeente heeft een mantelzorgpremie. Om te weten of zo'n mantelzorgpremie in jouw 

gemeente bestaat, kan je contact opnemen met het gemeentebestuur of het OCMW. Ook je 

ziekenfonds kan je informeren of zo'n premie in jouw gemeente bestaat en of je er recht op hebt. 

3. Andere maatregelen 

Thematisch verlof: verlof voor mantelzorg 

Ben je werknemer of ambtenaar? Om voor een zieke, oudere, of mindervalide te zorgen kan je jouw 

beroepsloopbaan gedurende een bepaalde periode volledig of gedeeltelijk onderbreken. Het dient niet 

noodzakelijk te gaan om een familielid, maar je moet wel erkend zijn als mantelzorger van de persoon 

voor wie je dit verlof wil opnemen. Daarvoor moet je een erkenningsaanvraag indienen bij je 

ziekenfonds. Die erkenning blijft nadien één jaar geldig, maar kan verlengd worden.  

Bij het thematisch verlof voor mantelzorg is geen bijkomende aanmoedigingspremie van de overheid 

voorzien. 

 
Lees verder op pagina  11 

https://steunpuntmantelzorg.be/premie-via-de-zorgkas/
https://www.vlaamsesocialebescherming.be/het-zorgbudget
https://www.vlaamsesocialebescherming.be/
https://www.vlaamsesocialebescherming.be/
https://steunpuntmantelzorg.be/premie-via-de-gemeente/


 

 

In een golfbal zitten 300 tot 812 putjes. 
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Thematisch verlof: verlof voor medische bijstand 

Als je voor een zwaar ziek familielid wil zorgen, kan je ‘verlof 

voor medische bijstand’ nemen. Dit verlof is een recht, je 

werkgever kan het je dus niet weigeren. Bovendien ben je vanaf 

de aanvraag tot drie maanden na afloop van het verlof beschermd 

tegen ontslag. Tijdens het verlof voor medische bijstand ontvang 

je van de RVA een vervangingsinkomen. Bovendien heb je 

mogelijk ook recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie, als je 

in de privésector of socialprofitsector werkt. 

Je kan je verlof voor medische bijstand opnemen in periodes van 1 tot 3 maanden. 

• Als je helemaal niet werkt, kan je in totaal maximaal 12 maanden verlof krijgen. 

• Als je halftijds of 4/5 werkt, kan je in totaal maximaal 24 maanden verlof krijgen. 

Als je alleenstaand bent en moet zorgen voor een kind (jonger dan 16) dat in het ziekenhuis is 

opgenomen, wordt die maximumperiode verdubbeld en kan je het verlof ook per week opnemen. 

Wie voltijds of halftijds in de privésector werkt of in de gemeente- en provinciale besturen en de 

diensten die ervan afhangen (OCMW, openbare ziekenhuizen of rusthuizen die afhangen van een 

OCMW enz.), kan je ook verlof voor medische bijstand voor kortere periodes aanvragen. In dat geval 

heb je geen recht op een aanmoedigingspremie. 

 

Loopbaanonderbreking: palliatief verlof 

Als werknemer uit de privé- of openbare sector heb je recht op een vol- of deeltijdse 

loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand op medisch, administratief, sociaal en 

psychologisch vlak aan een ongeneeslijk zieke of terminale persoon. De patiënt hoeft geen familielid 

te zijn. 

Je hebt recht op één maand loopbaanonderbreking, waarbij je totaal niet werkt, halftijds werkt of 4/5. 

De werkgever kan dit niet weigeren. Deze periode kan met één maand verlengd worden. Je kan je 

palliatief verlof wel verlengen met een gewone loopbaanonderbreking. 

Je krijgt tijdens je palliatief verlof een maandelijkse uitkering. Deze uitkering kan onder bepaalde 

voorwaarden aangevuld worden met een Vlaamse Aanmoedigingspremie. 

In de privésector mag palliatief verlof niet worden verward met tijdskrediet voor het motief 

”palliatieve zorgen verlenen”.   

Aanmoedigingspremie 

Wanneer je een verlof voor medische bijstand, tijdskrediet (privésector) of loopbaanonderbreking 

(openbare sector) neemt, krijg je meestal een onderbrekingsuitkering van de RVA. In sommige 

gevallen vult de Vlaamse Overheid deze uitkering aan met een aanmoedigingspremie. 

 

Palliatief forfait 

Palliatieve patiënten die thuis verzorgd worden, hebben recht op 

een palliatief forfait om tegemoet te komen in de kosten voor 

medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen die vereist zijn. Deze 

premie is een forfaitair bedrag (663,49 euro) en kan twee keer 

aangevraagd worden, via de huisarts.  

 

Bronnen: 

https://www.mantelzorgers.be 

https://www.zorg-en-gezondheid.be 

https://www.vlaanderen.be 

https://www.vlaamsezorgkas.be 

 

https://www.vlaanderen.be/verlof-voor-medische-bijstand
https://www.vlaanderen.be/verlof-voor-medische-bijstand
https://www.vlaanderen.be/palliatief-verlof
https://www.vlaanderen.be/aanmoedigingspremies
https://www.vlaanderen.be/palliatief-forfait-toelage-voor-thuisverzorging
https://www.mantelzorgers.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/verenigingen-van-gebruikers-en-mantelzorgers
https://www.vlaanderen.be/
https://www.vlaamsezorgkas.be/formulieren


Doodgraver met vakantie = uit-zonder-lijk. 
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Verleng de rinkeltijd van je GSM 

De te korte rinkeltijd van mobiele telefoons is een grote ergernis. Maar 

eigenlijk is het poepsimpel om die beltijd te verlengen! 

Je kent het wel. De telefoon gaat, maar eerst moet je nog je telefoon zoeken 

of iets neerzetten en voor je kan opnemen is het alweer gedaan. Het gevolg is 

dat je zelf moet terugbellen, of dat je moet wachten tot er nog eens gebeld 

wordt. Vervelend! 

Gedaan met die ergernis! Je kan de rinkeltijd van je telefoon gemakkelijk 

verlengen met een code. 

Een gsm gaat standaard 20 seconden over, voordat de voicemail overneemt. 

Bij alle netwerken kan je de rinkeltijd zelf aanpassen tot 5 seconden, met een 

maximum van 30 seconden. Dus: 5, 10, 15, 20, 25 of 30 seconden. 

Voer op je GSM (waar je normaal een telefoonnummer zou ingeven) de volgende code in: 

 Proximus: **61*+32475151516**Aantal seconden# 

 Telenet: **61*5550**aantal seconden# 

 Orange Belgium: **61*+32495955555*11*aantalseconden# 

 Base: **61*+32486191933**aantalseconden# 

 Mobile Vikings: (*)*61*+32456191933**aantalseconden# (het (*) betekent dat je op 

sommige telefoons 1 of 2 sterretjes moet gebruiken) 

 Scarlet:  **61*+32475181851**(aantalseconden)# 

 

Bijvoorbeeld:**61*+32475151516**30# 

De rinkeltijd staat hier ingesteld op 30 seconden. 

Na het hekje druk je op verzenden of op de groene knop. 

De codes zijn bruikbaar voor abonnementen, maar gelden niet bij alle pre-paidkaarten! 

Wat als het niet lukt? 

Probeer het verschillende keren en vergeet niet ALLE '+' en '*' in te voeren. Lukt het nog niet, 

neem dan contact op met de klantendienst van je provider. Zij kunnen jou zeker helpen. Je kan ook 

even langs gaan bij een telefoonwinkel. 

Voicemail uitschakelen 

Sommige providers bieden ook de mogelijkheid aan om je voicemail volledig 

uit te schakelen. Dat verandert niets aan de rinkeltijd van je toestel, je schakelt 

enkel en alleen de optie uit voor anderen om een bericht achter te laten. 

 Proximus: Heb je een smartphone, dan kan je dat makkelijk aan- en 

uitschakelen via de MyProximus-app. Klanten met een abonnement of 

Pay&Go-kaart doen dat via de website van Proximus 

 Base: Voer op je gsm, waar je normaal een telefoonnummer ingeeft, de 

volgende code in ##002#, klik dan op het groene telefoontje 

 Mobile Vikings: Bel naar je voicemail, kies nadat je je berichten hebt 

beluisterd voor 3 - 3 - 1 

 Scarlet: Contacteer de klantendienst  

 

 

https://www.proximus.be/support/nl/id_sfaqr_voicemail_deactivate/particulieren/support/mobiele-telefonie/voicemail-en-oproepbeheer/voicemail/voicemail-activeren-of-deactiveren.html


 

 Alcoholvrij bier is als een BH aan de waslijn , het beste is eruit. 
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Er zijn meer dan voldoende studies die aantonen dat patiënten 

die stoppen met roken na kankerdiagnose een betere prognose 

hebben dan patiënten die niet stoppen met roken. Er is één 

studie in het bijzonder die een 33% overleving aantoont in 65 

jaar oude patiënten met zgn. “early stage non-small cell” 

longkanker ten opzichte van een 70% overleving in patiënten 

die stopten met roken. Dit toont het belang aan van stoppen met 

roken in de studiepopulatie. Andere studies tonen een 

verbeterde levenskwaliteit aan en een vermindering van het 

aantal secundaire tumors in patiënten die stoppen met roken. 

De American Cancer Society heeft een lijst samengesteld van de voordelen van het stoppen met roken. 

 20 minuten na het stoppen met roken: de hartslag en bloeddruk verlagen. 

 12 uur na het stoppen: het gehalte aan koolstofmonoxide in het bloed zakt tot een normale waarde. 

 2 weken tot 3 maanden na het stoppen: de bloedsomloop verbetert en er is een verbetering van de 

longfunctie. 

 1 tot 9 maanden na het stoppen: hoesten en kortademigheid verminderen; de cilia (kleine haarachtige 

structuurtjes die slijmen uit de longen verwijderen) beginnen hun normale functie in de longen terug te 

winnen, zo wordt slijmafvoer bevorderd, worden de longen gezuiverd en is de kans op infectie verminderd. 

 1 jaar na het stoppen: het extra risico op de ontwikkeling van hartziekten is gereduceerd tot de helft van 

dat van een roker die blijft roken. 

 5 jaar na het stoppen: het risico op mond-, keel-, slokdarm en blaaskanker is gehalveerd. 

Baarmoederhalskanker vermindert tot op het zelfde niveau als dat bij niet-rokers. Het risico op 

herseninfarct vermindert tot het niveau van niet rokers. 

 10 jaar na het stoppen: het risico om te 

overlijden aan de gevolgen van longkanker is 

ongeveer half zo groot als bij een persoon die nog 

blijft roken. Het risico op kanker van de larynx 

(stem) en pancreas (alvleesklier) vermindert 

beduidend. 

 15 jaar na het stoppen: het risico op hartziekte is 

hetzelfde als dat van een niet-roker. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tegen 2035 sterven 2,45 miljoen mensen per jaar aan longkanker. 

Longkanker is met 1,8 miljoen overlijdens per jaar de meest dodelijke kanker wereldwijd. Tegen 2030 

zouden er zelfs 2,445 miljoen mensen per jaar aan kunnen sterven. Dat zegt de Stichting tegen Kanker, 

die er de aandacht op wil vestigen naar aanleiding van de werelddag voor longkanker.  Met bijna 6.500 

overlijdens per jaar is longkanker ook in ons land de meest dodelijke vorm van kanker. Longkanker treft 

vooral mannen boven de 65 jaar, al waarschuwt de Stichting tegen Kanker dat er ook een duidelijke 

toename te zien is bij vrouwen vanaf 55 jaar. 



 

Ik ben binnen 5 minuten terug … als ik nog niet terug ben, lees het opnieuw. 
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 Hij: schat, wat zou je doen als ik de Lotto win? Zij: ik neem de helft en ik vertrek.  

Hij: mooi, ik heb 12 euro gewonnen, hier heb je 6 euro. Tot ziens! 
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Ken je rechten als patiënt 

7 op 10 van de opgenomen patiënten is onvoldoende op de hoogte van de kosten bij 

een ziekenhuisopname. Dat blijkt uit de Vlaamse Patiënten Peiling Algemene 

Ziekenhuizen. Nochtans kunnen deze kosten soms hoog oplopen. Bovendien is het 

een patiëntenrecht om informatie te krijgen over kosten voor je toestemt in een 

bepaalde behandeling in het ziekenhuis. 

 Patiënt ben je vaker dan je denkt. Je hoeft niet echt ziek te zijn. Je rechten gelden 

immers niet alleen ten aanzien van je arts maar ook ten aanzien van je tandarts, je 

apotheker, je vroedvrouw, kinesitherapeut, verpleger of verpleegster,... 

Als patiënt heb je  de volgende rechten: 

Kwaliteitsvolle dienstverlening   
Als patiënt heb je recht op een goede, zorgvuldige en kwaliteitsvolle dienstverlening. 

Vrije keuze van zorgverstrekker  

Als patiënt heb je het recht om zelf een zorgverstrekker te kiezen. Je mag die keuze op elk moment herzien. 

Misschien heb je op een bepaald moment nood aan een tweede advies over je gezondheid. De wet geeft je het 

recht om een tweede zorgverstrekker te kiezen.  

Recht om te weten en om niet te weten 

Je hebt als patiënt het recht op alle informatie over de diagnose, behandeling, geneesmiddelen, kostprijs, … in een 

duidelijke taal. Als je aangeeft dat je niet geïnformeerd wil worden, moet je arts die vraag ook respecteren. 

Recht op toestemming of weigering 

Geen enkele handeling kan zonder jouw toestemming opgestart, verder gezet of stopgezet worden. Dit recht geldt 

niet enkel bij uitgebreide onderzoeken maar bij elke tussenkomst! Dit recht geeft ook aan dat je kan weigeren. 

Rechtstreekse inzage in patiëntendossier en eventueel een afschrift ervan    

Je hebt recht op een zorgvuldig bewaard patiëntendossier. Inzage en een afschrift moet je wel eerst aanvragen. 

Via mijngezondheid.belgie.be is elektronische inzage ook mogelijk. 

Weetje: sinds de invoering van de GDPR-wetgeving is ten minste het eerste afschrift gratis. 

Bescherming van je privacy 

Klachtenbemiddeling door een ombudspersoon 

Afhankelijk van de persoon of dienst waarover je een klacht hebt, kan je terecht bij een lokale ombudsdienst in 

het ziekenhuis of de federale ombudsdienst.  

Recht op pijnbehandeling  

Recht op ondersteuning door een vertrouwenspersoon 

Om je rechten te doen gelden, kan je de ondersteuning vragen van een vertrouwenspersoon. Deze persoon kan je 

bijstaan tijdens een consultatie, de inzage van je patiëntendossier, het neerleggen van een klacht…         

Recht op vertegenwoordiging 

Om je rechten te doen gelden als je daartoe zelf niet meer in staat bent, kan je een vertegenwoordiger aanduiden,  

die in jouw plaats beslist als je dat zelf niet meer kan (bijv. je bent dement, minderjarig, in coma, ...). 

 

 

Brochure ‘Ken je rechten als patiënt’ uitgegeven door het Vlaams Patiëntenplatform is 

te verkrijgen via het secretariaat van OVG. 

 

  

http://mijngezondheid.belgie.be/
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Tijdens het ontbijt zegt vrouw tegen haar man: “vannacht heb je mij in je slaap uitgemaakt voor 

allerlei lelijks!” De man: “wie zei dat ik sliep?” 
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Met tram naar Sint-Bavo: 

Aan het Sint-Pietersstation tram 1    (centrum) 

nemen na +/- 5 minuten Halte Korenmarkt. 

Via Emile Braunplein en Limburgstraat 

naar Reep (+/- 10 minuten te voet) 

Wegbeschrijving voor voertuigen naar:  Sint-

Bavo,  Reep 4 te Gent 

Afrit E17 Centrum Gent -  Centrum blijven volgen – 

voorbij theater Capitole (rechts) – rechts de 

zuidstationsstraat in. Via Sint-Annaplein (richting 

Parking Reep volgen), Keizer Karelstraat in, 5
de

 straat 

links de Reep in. Bruine inrijpoort (naast huisnummer 

3) in en binnenin parkeren. (Opgepast: smalle 

inrijpoort) 

Samenkomst is in zaal “De Schrijver”. 

Zaal is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

 Indien inrit poort gemist: geen probleem, 

blokje rondrijden: voorbij inrijpoort links 

Seminariestraat in,  einde Seminariestraat links 

Lange Boomgaardstraat in, einde Lange 

Boomgaardstraat links Keizer Karelstraat in, 

dan opnieuw de Reep in. 

 Opgepast:  in de Seminariestraat is ook de inrit 

van de betalende  ondergrondse parking Reep; 

die niet nemen. 

Opnieuw naar huis. 

Bij het buiten rijden onmiddellijk links af (niet rechts 

zoals vroeger). Na +/- 10 meter links af de 

Seminariestraat in, op het einde links af de Lange 

Boomgaardstraat in. Op het einde rechts af de Keizer 

Karelstraat in. Dan via het Sint-Annaplein naar 

huis. 

Bijkomende info: 

 Het Sint-Annaplein is te bereiken via:  

o Brusselsepoortstraat dan Lange 

Violetstraat  

o Brabantdam  

o Zuid (afrit E17 Gent Centrum) 

 

 

  

          

 

 

          

 info: bij bestuur of via website  

 

 

 

Alle bijeenkomsten zijn kosteloos en voor lotgenoten, hun 

partner, familieleden en sympathisanten . 

Kinderen & kleinkinderen zijn ook welkom. 

Zaterdag 26/3/2022 om 14.30 u     Zaterdag 15/10/2022 om 14.30 u 

Zaterdag 23/4/2022 om 14.30 u    Zaterdag 19/11/2022 om 14.30 u    

Zaterdag 11/6/2022 om 11.30 u  (Ontspanning) Zaterdag 17/12/2022 om +/- 11.30 u (kerstfeest) 

Zaterdag 17/9/2022 om 14.30 u  (Bingo)    

  



 

Zonder wijn eten wij, met wijn dineren wij. 
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      Contactadres OVG 
 Voorzitter - Secretaris - Patiëntenbegeleider 
  Luc Delbruyère 
   Leeuwerikstraat 82 
  9160  Lokeren 
  Tel: 09/348.93.84 GSM: 0496/43.69.93 
  E-mail: lucdelbruyere@hotmail.com 
 
  
 Ondervoorzitter  -  Penningmeester  
  Patiëntenbegeleider  
  Carlos Van Autreve  
  Gentpoortstraat 32 
  9800 Deinze 
  Tel: 09/386.19.72 
   
    

  
 Webmaster  -  Patiëntenbegeleider  
          Ludo Van Achter 
  Warande 110 
  9660 Brakel 
  Tel: 055/61.56.61   
  GSM: 0477/44.43.64 
  Ludo.vanachter@telenet.be   
     

     
 
 
Ankerleden: ondersteuning aan het bestuur. 
 Eliane Van Kerckhove  09/348.93.84 
 Lea De Mulder  
 Nadine Van Hyfte    
 Zuster Maria Van De Putte 
 

Rekeningnummer OVG:  BE19 8901 2437 1512 

 Koningstraat 217   1210 Brussel 
 Tel: 02/227.69.69 
 Website:  www.komoptegenkanker.be 
 info@komoptegenkanker.be 

 

Elke werkdag van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur 

Maandelijkse samenkomsten 

(lotgenotencontact)  
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Een vrouw van 87 sterft en komt bij Sint Pieter.   

Zij zegt: ‘Sint Pieter, ik ben nu 87, ik ben 5 X getrouwd geweest 

en nog altijd maagd.’  

Sint Pieter: ‘Leg dat maar eens uit.’ 

Mijn eerste man was een tsjeef, die durfde niet.  

Hij draaide altijd rond de pot … 

 

Mijn tweede man was een socialist:  

Er kwam niets van in huis, altijd staken 

 

 

Mijn derde man was een liberaal:  

veel beloven maar niets doen. 

 

 

Mijn vierde man was ene van groen:  

en die mannen plukken geen bloemekes. 

 

Mijn vijfde man: ja, die was van lijst Dedecker.  

Jaja, een grote bek, dat wel … helaas zijn ‘partij’ was 

te klein. 

 

Vandaar: nog altijd maagd! 

 

 

 

        Eens maagd … altijd maagd! 
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